
 
 
 
 
 
 Datum Beteckning 
 
 2009-10-20  
 

Postadress: Box 13, 264 21 Klippan. Besöksadress: Storgatan 33, Klippan. Telefon: 0435-71 99 00 Telefax: 0435-71 99 10 
Postadress: Box 53, 221 00 Lund. Besöksadress: Baravägen 1, Lund. Telefon 046-71 99 00 Telefax: 046-71 99 30 

Plusgiro: 34 68 83-2 Bankgiro: 312-8154 Organisationsnummer: 837600-9109 E-post: kansliet@kfsk.se Webb: www.kfsk.se 

Bo Sahlée 
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Minnesanteckningar 
Styrgruppen – gymnasiesamverkan i Skåne 
 
Tid  Torsdagen den 15 oktober 2009, klockan 14.00 – 16.00 
Plats Scandic Star hotel Lund, Glimmervägen 5 
 
Närvarande Lars Ahlkvist (m), Hörby, ordförande 
 Bengt Åström (s), Burlöv 
 Lena Emilsson (s), Eslöv 
 Christer Rasmusson (fp), Helsingborg 
 Kristina Lind (kd), Hässleholm 
 Brita Edholm (fp), Höör  
 Tommy Cedervall (fp), Klippan 
 Charlotte Lindblad (m), Kävlinge 
 Louise Rhen Winsborg (m), Lund 
 Madli-Ann Pohla (m), Simrishamn 
 Bengt Borglin (m), Skurup 
 Kenneth Hovold (s), Svedala 
 Carina Larsson (m), Vellinge 
 Tommy Johansson (s), Östra Göinge 
 Karl-Erik Innala (s), Östra Göinge 
 Mats Svensson (s), Gy.förb. Bromölla-Sölvesborg 
 Kent-Ivan Andersson (m), Sjöbo, Sydskånska gymnasieförbundet 
 Karin Andersson (s), Tomelilla, Sydskånska gymnasieförbundet 
 Bo Sterner (m), Ystad, Sydskånska gymnasieförbundet 
 
Övriga  Agneta Persson, Helsingborg (gymnasieintagning) 
 Bo Sahlée, Kommunförbundet Skåne 
 Jan Olofsson, Kommunförbundet Skåne 
 
 
1. Välkommen 
Ordförande Lars Ahlkvist hälsar välkommen till dagens sammanträde. 
 
2. Information om aktuell befolkningsprognos från Region Skåne 
Lämnas information om den nya befolkningsprognosen för Skåne 2009 – 2018 
som tagits fram av Region Skåne (se bilaga). 
Lämnas också information om antalet fristående gymnasieskolor HT 2009 
uppdelade på kommuner samt nya ansökningar inför 2010 (se bilaga). 



 
3. Avtalet om fritt sök i Skåne.  
Prioriterade områden – vad har hänt sedan sist? 

• Information och marknadsföring 
Arbetsgruppens huvuduppdrag är från början gy-broschyr och webbinfor-
mation. En broschyr, Programväljaren 2010/2011, finns ute hos alla 
huvudmän. Arbetet med webbinformationen pågår för att bli färdig inför 
informationen om GY11. 

• Utbud, dimensionering och efterfrågan 
En del frågor kring den gemensamma intagningen, och också vad vi kan få 
för information från detta system, har behandlats i gruppen. 
Nu börjar frågorna kring utbud och dimensionering inför GY11 att bearbe-
tas. Här påverkas arbetet av aktuell befolkningsprognos för Skåne och 
antalet aktiva fristående gymnasieskolor. 

• Prisbild och kostnader 
Månadsdebitering – förstudie pågår kring en elevdatamodul för alla gym-
nasieelever i samverkansområdet. Förstudien ska vara klar i början av 
november och sedan måste ett beslut fattas om ev. inköp. 
Denna modul kan sedan utvecklas med en ekonomifunktion för att lägga 
in alla olika priser och bidrag till fristående skolor. 
Rutiner fristående skolor – tas fram gemensamma rutiner för bidrag till 
fristående skolor i hela samverkansområdet. De gemensamma rutinerna, 
som idag finns i ungefär halva området, ska kunna gälla från januari 2010. 
Skånepriser – arbetet med att ta fram gemensamma ”snittpriser” för sam-
verkansområdet vad avser nationella program och två inriktningar pågår. 
Detta görs utifrån beslutet i riksdagen den 10 juni om ”Offentliga bidrag 
på lika villkor”. Dessa ”priser” ska kunna användas som bidrag till fristå-
ende skolor av huvudman som inte själv har en viss gymnasieutbildning. 
De ersätter då riksprislistan eftersom vi har en samverkan i regionen. 

 
4. Ny gymnasieskola – GY 11 
Skolverket har nu fått sitt uppdrag från regeringen – men egentligen har arbetet 
redan startats upp i augusti 2009. På Skolverkets hemsida finns mycket informa-
tion om arbetet med GY11 och vilken typ av information som ges till respektive 
huvudman (även med tidpunkt för denna). 
Regeringen har nu också offentliggjort ett förslag om IV-programmets framtida 
utseende och också vilken behörighet som ska gälla för ansökan till de yrkesinrik-
tade programmen. 
 
5. Gemensamt system för gymnasieintagning i Skåne 
Agneta Persson delger styrgruppen resultatet av den gemensamma intagningen i 
Skåne 2009 dels på Skånenivå dels på delområdesnivå (se bilaga). 
 
6. Övrigt 
Följande frågor tas upp. 

• Skolavtal 
En ledamot har väckt frågan om huvudmännens/arbetsgivarnas syn på 
olika frågor i ett kommande läraravtal. Frågan behandlas inte här. 



• En önskan om presidiemöten varje halvår förs fram. 
Anledningen är bland annat att höstens presidiemöte kring vux-frågor fick 
ställas in på grund av för få anmälningar. Förbundet återkommer med 
inbjudan till presidiemöte i vår. 

• Kvalitetsarbete inom samverkansområdet. 
Frågan kommer på nytt att tas upp inom tjänstemannagrupperna i början 
av 2010. 

 
7. Nytt sammanträde 
Nästa sammanträde blir tisdagen den 8 december kl 09.00. 
 
 
Vid anteckningarna Justeras 

  
Bo Sahlée Lars Ahlkvist 


